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"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić". W podziękowaniu,
za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi, życzymy dużo wytrwałości i dalszych
sukcesów zawodowych, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
,,Uczniowie oraz redakcja Rogalika”

Rogalik do... czytania
Po kilku latach przerwy wraca gazetka szkolna naszego liceum. Chcemy pisać o wszystkim co Nas dotyczy –
Nas: nauczycieli i uczniów liceum Sowińskiego, prawie wiekowej już „trójki”, kształcącej wiele pokoleń młodzieży,
kiedyś głównie z Woli, dziś z całej Warszawy i okolic.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zabrać głos w sprawach ważnych albo pragną pochwalić się
swoimi pasjami, albo swoimi dokonaniami. Mamy nadzieję, że te cztery stronniczki będą tętniły życiem
„Sowińskiego”.
Redakcja

na zupełnie inny poziom. Czy kiedykolwiek
miałeś problem z tym, iż często mówiłeś
„wziąść”? Twój problem kończy się właśnie
teraz! Po naszej szkole, będziesz prawdziwym
guru ojczystego języka. Jeżeli jesteśmy już
przy językach, czy wspominałam, że nie jest
ważne, na którego nauczyciela się trafi i tak
matura pójdzie bombowo. Dodatkowo nasze
liceum oferuje niezwykły wybór języków:
hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki. Nie
zapominajmy o języku prawdziwych
Fot. By Mateusz Sandomierski

Gazetka

Witamy w „Sowińskim”. W naszej wspaniałej
i ogromnej szkole niełatwo jest znaleźć salę,
jednakże kiedy już ją znajdziesz radość i ulga
są większe niż niewpisana nieobecność na
lekcji wf-u. Nasi niezwykli historycy zadbają
o wiedzę jak i o podłogi w naszym liceum.
Nie pozwolą mokrym i brudnym butom na
zbezczeszczenie 94 letniego, cennego,
skrzypiącego
drewna.
Równie
oczytani
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie nie tylko
zaznajomią nas z zawartością konstytucji, lecz
także nauczą ją rozumieć. Niemniej ważni są
poloniści, którzy wyniosą naszą polszczyznę

humanistów- łacinie, a wszystko to w III LO!
Nie można zapomnieć też o przedmiotach
ścisłych. Nasi matematycy, jak nikt inny, mają
tabliczkę mnożenia w małym paluszku,
a funkcje kwadratowe zjadają na śniadanie.
Fizyka, chemia, biologia i geografia osiągają tu
zupełnie inny poziom. Jeśli lubisz Alberta
Einsteina, eksperymenty, zwierzęta i skalę to
idealne miejsce dla ciebie. Stale odbywają się
również lekcje religii. Zajęcia wychowania
fizycznego
to
prawdziwa
gratka
dla
sportowców. Do dyspozycji mamy małą salę,
średnią salę, siłownię i MOS Wola (gdzie
trenowali najwięksi polscy siatkarze). Każdy
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znajdzie coś dla siebie. Oczywiście gdy tylko
pogoda się poprawia do użytku trafia boisko do
siatkówki plażowej, boisko do koszykówki
i murawa mistrzów, a wszystkie te luksusy pod
gołym, warszawskim niebem. Warto też
wspomnieć o nie mniej ważnych lekcjach
informatyki, gdzie nauczysz się poprawnie
używać komputera, a nawet włączyć go
i wyłączyć! Wiedza o kulturze, podstawy
przedsiębiorczości
i
edukacja
do bezpieczeństwa tylko wzbogacają nasze
licealne menu. Każdy uczeń z niedosytem
godzin spędzonych w tym pałacu wiedzy może
uczęszczać na zajęcia dodatkowe takie jak
koło języka hiszpańskiego, koło szachowe czy
też koło teatralne. Warto wspomnieć
o przesympatycznych paniach szatniarkach
i paniach z administracji, sekretariatu czy też
biblioteki. Wszystko to odbywa się pod okiem
szkolnych
pedagogów
i
psychologów,
jednakże szefem wszystkich szefów jest nasz
wspaniały
dyrektorGrzegorz
Mazur.
Jak widać III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Józefa Sowińskiego to najlepsza
rzecz,
która
mogła
was
spotkać!
Nie żałujcie decyzji i uczcie się do matury.
K.O.

Dyrektor Grzegorz Mazur: Na godzinach
wychowawczych poznacie postać generała
Józefa Sowińskiego. Będą organizowane
konkursy dotyczące patrona, m.in. konkurs
plastyczny
,,Młodzieżowe
logo
liceum
Sowińskiego”, organizowany od stycznia do
czerwca, konkurs fotograficzny ,,Sowiński żywy pomnik niepodległości Polski” oraz
konkurs ,,Czy znasz generała Sowińskiego,
patrona
szkoły”,
którego
finał będzie
w czerwcu podczas obchodów 95-lecia.
Uroczystości odbędą się z udziałem władz
miasta oraz naszej dzielnicy, prawdopodobnie
11 czerwca, gdyż tego dnia 1923 roku nadano
imię szkole. Będziemy również prosili
o patronat honorowy tramwajów warszawskich,
które zbudowały tę szkołę. Już czynię starania,
aby przeprowadzić konkurs na krótki filmik
reklamowy naszej szkoły, którego główną
nagrodą
będzie
umieszczenie
go
na
monitorach w tramwajach warszawskich.
Udało się to zrealizować 5 lat temu więc myślę,
że teraz też uda się to uczynić. Pani
Wysieńska razem z panią Głowacką będą
organizowały
z
całym
zespołem
humanistycznym, kierowanym przez panią
Krupe, teatr. Przedstawienie nawiązywać
będzie do historii Woli i miasta.
M.A. : Remont, jak długo jeszcze potrwa i czy
oprócz łazienek wyremontowane zostaną
jeszcze inne pomieszczenia?

.
.
.
.
.

w tym roku będziemy świętować jubileusz
szkoły?

Fot. By Mateusz Sandomierski

W cieniu jubileuszu 95-lecia
Wywiad z dyrektorem naszej szkoły p. Grzegorzem
Mazurem.

Małgorzata Aulak:
Będziemy niedługo
obchodzili 95-lecie istnienia naszej szkoły. Były
już
spektakle,
wspomnienia,
spotkania
i przemówienia absolwentów. W jaki sposób

D.G.M. : Nasza szkoła i tak jest zadbana,
miasto, a głównie władze dzielnicy, sporo
tu zainwestowały. Mamy wyremontowane
otoczenie budynku, nowe chodniki robiono w
wakacje. Udało się uzyskać środki na zrobienie
projektu boiska i jeżeli będą środki, myślę, że
w przyszłym roku w wakacje powinna być
wymieniona powierzchnia boiska. Teraz – do
października
-mamy
remont
łazienek.
Najpóźniej do końca września oddane będzie
1 i 2 piętro, a równocześnie wyłączone zostaną
łazienki na parterze i w piwnicy. Wtedy
będziecie korzystali już z nowych toalet. Mam
tylko prośbę do was, żebyście nie niszczyli, nie
dewastowali i nie palili tam papierosów i od
razu mówię, że będę bardzo rygorystycznie
przestrzegał statutu w tym względzie, że
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RELEGUJĘ TAKIEGO UCZNIA za dewastację
szkoły. Tak samo jak prośba, abyście nie palili
papierosów przed głównym wejściem, ani nie
gasili ich na bocznych ścianach budynku,
a wrzucali do kosza, który stoi obok.

zmieniło, nauczyciele zaczęli robić wpisy,
no może nie wszyscy, ale jest to kwestia
przyzwyczajenia. Myślę, że się przyzwyczają.

M.A. : Czy są planowane jeszcze jakieś
zmiany na ten rok?

M.A.

D.G.M. : Zmian jest dużo. W całej szkole
zostanie
stworzona
sieć
komputerowa,
wszystkie sale mają w tej chwili dostęp do
Internetu. Będziemy wyposażali w miarę
uzyskanych środków szkołę w komputery, aby
każda sala go posiadała. Wiadomo, że to
będzie trwało, bo wszystkie te remonty
o których rozmawialiśmy pochłonęły bardzo
dużo środków finansowych, więc uważam, że
jest to jakiś tam sukces z korzyścią dla szkoły.
Z
Radą
Rodziców,
rozmawiać
będę,
o wspomożeniu nas w wyposażeniu w sprzęt,
a także o dokupieniu kanap na korytarze.
Dlatego też duża prośba, żeby rodzice wpłacali
na Radę, ponieważ są to pieniądze
przeznaczone dla Was.
M.A. : W jaki sposób - oprócz jubileuszu szkoły
– będzie promowane III LO?
D.G.M. : Jest stworzona nowa strona szkoły,
uruchomiona od połowy lipca. Tam będą
wszystkie informacje dotyczące konkursów. Do
poszczególnych zakładek będą mieli dostęp
nauczyciele. Umieszczona będzie również
informacja o wolontariacie, który funkcjonuje
w naszej szkole. Śledźcie stronę szkoły w
miarę możliwości. Staram się wraz z
nauczycielami uaktualniać to co potrzeba, żeby
wszystko tam się znalazło.
M.A. : Na sam koniec Librus. Czy w tym roku
będzie do niego dostęp? Nauczyciele będą
wstawiali tam oceny?
D.G.M. : Tak. W tej chwili co prawda nie ma
jeszcze komputerów w salach, natomiast w
pokoju
nauczycielskim
nauczyciele
wprowadzają oceny i obecności w system.
Poza tym mamy trzy pracownie komputerowe,
więc jest gdzie wpisywać wasze oceny.
W zeszłym roku były próby uruchomienia
dziennika elektronicznego. Z racji tego, że nie
było mnie pół roku, ciężko mi było tego
dopilnować. Jak przyszedłem sporo się

M.A. : Bardzo dziękuję za rozmowę.

Absolwenci Sowińskiego sprzed lat
III Liceum Ogólnokształcące to szkoła
wielopokoleniowa. Wykształciła całe rodziny.
Osobiście wśród najbliższych krewnych
posiadam co najmniej jej sześciu absolwentów
z lat ok. 1950-1970. Każdy z nich osiągnął
sukces na ścieżce zawodowej i prowadzi teraz
spokojne życie.
Szkoła jako okres w życiu bywa różnie
odbierana. Spora część uczniów przechodzi
bunt. Jednak „moich” absolwentów łączy jedno
– naukę w Sowińskim wspominają jako bardzo
dobry czas. Generalizując mogę stwierdzić, że
każde z nich mówi o bardzo wysokim poziomie
Liceum z tamtych lat. Przede wszystkim
stawiano na przedmioty ścisłe, a nauczyciele
podchodzili do pracy z pasją. Szczególnie
ciekawie brzmią opowieści o zachowaniu
uczniów gdy korytarzem szedł dyrektor. W tym
momencie stawali oni przy przeciwnych
ścianach na baczność tworząc dyrektorowi
przejście tym samym okazując mu szacunek.
Niekiedy myślę, że taka dyscyplina w szkole
pozwalała na niesamowicie bogaty rozwój
człowieka i szkoda, ze dziś już wielu z tych
metod się nie praktykuje. A Wy, dzisiejsi
uczniowie III LO, jakie macie zdanie na ten
temat?
Z.Z.

Nasze lektury

Bardzo polecam książkę
Marca
Elsberga
"Helisa". Łączy w sobie
dwa gatunki literackie kryminał i science fiction.
W
powieści
autor
opowiada nam coś co
może się dziać W TEJ
CHWILI. Mowa tu o
modyfikacjach
genetycznych ludzkiego embrionu. Kto z nas
nie chciałby mieć dziecka geniusza o
niebywałych
zdolnościach
fizycznych
i
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umysłowych? Można powiedzieć, że nasze
dziecko będzie lepsze od normalnych ludzi pod
każdym względem. Poza tym wątkiem są
jeszcze
poruszana
zagadkowa
śmierć
przedstawiciela USA na zgromadzeniu,
urodzajne
pola
po
środku
strawionej
robactwem wsi oraz tajemnicza organizacja
"ulepszająca" gatunek ludzki. Ta powieść
zawiera w sobie polityczne i biologiczne
ciekawostki wraz z faktami na temat
prawdziwych badań prowadzonych niegdyś
w Chinach. Nie jest to lektura dla wszystkich
relaksująca, lecz mogę gwarantować, iż każdy
zostanie wciągnięty w jej fabułę nawet
z czystej ciekawości. Ja się nie zawiodłem.
Podziwiam także sumienną prace autora
w zbieraniu informacji. Polecam książkę
zwłaszcza uczniom z klas o profilu biologicznochemicznym. I pamiętajcie, że wszystko co
w tej książce zostało napisane, może dotyczyć
nas w przyszłości dotyczyć. A może już
dotyczy, tylko jeszcze o tym nie wiemy?
C.K.

Moda w szkole, czyli czego nie
wypada nosić.
Często na szkolnym korytarzu widujemy
dziewczyny ubrane w krótkie spódniczki, bluzki
z odkrytym brzuchem lub wielki dekolt.
Każdy z nas strojem chcę wyrazić siebie
i swoje wnętrze. Jednak czy do szkoły wypada
nosić wszystko co nam się podoba? Każdy
z nas chcę być traktowany jak dorosły, ale
żeby jednak traktowano nas poważnie musimy
ubierać się stosownie do sytuacji. Należy brać
pod uwagę szacunek do innych i że niektórych
sytuacjach nieodpowiednim strojem możemy
zostać źle odebrani. Uważam, że nie musimy
być zakryci od stóp do głów, jednak
powinniśmy stonować swoje szkolne stylizacje.
Często korytarze zmieniają się w rewie mody.
Każdy ma swój styl i chcę wyglądać dobrze,
mamy różne gusta i upodobania. Myślę, że
powinniśmy
przyłożyć
więcej
uwagi
do wybierania szkolnych stylizacji. Niech każdy
czuje się dobrze i swobodnie tak jak mu gust
podpowiada. Również zwrócimy uwagę aby
nasze ubrania były schludne i estetyczne, jak
Cię widzą tak Cię piszą więc nie pozwólmy aby
ktoś nas ocenił po nieodpowiednim ubiorze czy
zaniedbanym
wyglądzie.
Może
krótkie

spódniczki i rajstopy, kabaretki odłóżmy sobie
na szkolny piątkowy wieczór i wybierzmy
bardziej spokojne stylizację.
G.R.

Wiersze Matyldy
Untitled
When I think about things I don't like,
I can't sleep, I can't rest my mind
It feels bad,
Full of thoughts and warnings,
Where do we go from here?
I got 99 problems,
None of them dreams,
Your heart beats the day,
This landscape is all about my mistakes,
when the evening comes I'll be running up to
the hill,
But I still can't get rid of this,
It's like coming home alone at night,
You're scared, don't know the path.
Vacation sadness
All my friends are on vacation
When I'm stuck in the city
Looking for a miracle
To get away from here
It's so hot outside
But I'm sitting on the couch
Can't focus
When it's so quiet
It's not normal
To think that way
When everyone thinks different
I'm wondering what all my friends are doing
when I'm sitting here
I bet their having fun
They always do
I just want to be simply happy
But I'm not gonna make it through.

Było minęło ale jest ważne.
We wrześniu 1621 r. odwetowa wyprawa
turecka została zatrzymana pod Chocimiem
(śmierć Jana Karola Chodkiewicza). Zawarto
pokój chocimski. Ustalono, że: granicą
polsko-turecką będzie rzeka Dniestr, a Turcja
będzie miała prawo ingerować w wewnętrzne
sprawy
Mołdawii
i
zatwierdzać
wybór
hospodarów wołoskich. Było to potwierdzenie
wcześniejszego traktatu w Buszy z 1617 r.

.

M.A.
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